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Oversigt over de aktuelle rammebetingelser 

på det danske solcellemarked* 
 

Den følgende oversigt viser alle gældende lovlige rammebetingelser for driften af et solcelleanlæg i 

Danmark. Lovændringerne om fremme af vedvarende energier i Danmark af 19. november 2012 og 

dermed støttesatserne blev ratificeret af Folketinget, men er ikke trådt i kraft pga. manglende 

godkendelse fra EU-Kommissionen. Kun reglerne om 60/40-afregning (60 øre/kWh i de første 10 år 

og 40 øre/kWh i de næste 10 år) er gældende og kan anvendes ved tilmelding til Energinet.dk. Der 

skal ikke betales PSO på den strøm anlægsejeren selv har brugt. Derudover profiterer private 

investorer af BoligJobordingen. Yderligere findes der meget attraktive afskrivningsmuligheder 

både for private og erhvervsmæssige ejere. 

 

Vores anbefaling 

Investeringen i et solcelleanlæg er især økonomisk, når egetforbruget maksimeres på den selv 

producerede pv-strøm på produktionstidspunktet. Mulige målgrupper er udover 1-familiehuse 

også produktionsvirksomheder, kontorbygninger eller supermarkeder. Eksempelberegninger 

findes på den følgende webside: www.ews.dk/regneeksempler  

 

Støttesatser 
(LOV 1390 af 23/12/2012 + LOV 900 af 04/07/2013) 

Højden på indfødetariffen bliver fastlagt således, at støttesatsen og den efter §51 fastlagte 

markedspris tilsammen udgør den gældende støtte. 

 

(§47) 

(Stk. 3) Anlæg før 19.11.2012 

 Gamle ordning med afregning på årsbasis 

 Skal være installeret inden 31.12.2013 

 

(Stk. 4) Anlæg mellem 20.11.2012 og 19.03.2013 

 Solcelleanlæg 

o Installeret effekt mindre eller lig 400 kW 

o 130 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Fælles solcelleanlæg 

o 145 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Anlæg ikke omfattet af de to første 

o Installeret effekt på mindre eller lig 6 kW 

o 130 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Solcelleanlæg over 400 kWp og anlæg ikke omfattet af de første tre 

o 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år 

 Anlæg ikke omfattet af de første fire 

o 10 øre/kWh 

o 20 år fra nettilslutningstidspunktet 

 

(Stk. 5) Anlæg mellem 20.03.2013 og 10.06.2013 

 Taganlæg (også bygningsintegration) 

o 130 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Markanlæg / fassade 

o Egenforbrugsinstallation 
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o Lig eller mindre 6kW pr. husstand 

o 130 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Fællesanlæg på tag (også bygningsintegration) 

o 145 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Fællesanlæg på mark / fassade 

o 90 øre/kWh 

o 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Andre anlæg ikke omfattet af de første fire 

o 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år 

 

(Stk. 6) Anlæg fra den 11.06.2013 

 Generellt alle anlæg 

o 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år 

o Undtagen anlægget er omfattet af puljen if. stk 7 (tilsagn fra Energinet.dk) 

 

(Stk. 7) Forhøjet støtte indenfor udbygningsbegrænsningen på 20 MW årligt til 2017 

Energinet.dk kan give tilsagn om forhøjet støttesats til 

 Anlæg som er/har 

o tilsluttet egetforbrugsinstallation 

o en nominel ydelse på lig eller mindre 6kW pr. husstand 

 130 øre/kWh 

 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Fællesanlæg som er taganlæg eller bygningsintegreret 

 145 øre/kWh 

 10 år fra nettilslutningstidspunktet  

 Fællesanlæg (mark eller fassade) 

o ikke egen forbrugsinstallation 

 90 øre/kWh 

 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 

(Stk. 8) Betingelser for forhøjet støtte: 

 Nettilslutning indenfor 2 år efter tilsagn om forhøjet støtte. 

 

(Stk. 9) Anlæg nettilsluttet efter 20.11.2012 og ikke omfattet af stk 4-8: 

 Anlæg lig eller mindre 6kW 

 130 øre/kWh 

 10 år fra nettilslutningstidspunktet 

 Anlæg større 6kW 

 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år 

 Anlæg ikke omfattet af de første to 

 10 øre/kWh 

 20 år fra nettilslutningstidspunktet 

 

Forhøjede støttesatser (op til 20 MW pr. år) 

Anlægsart 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Privatboliger på tag hhv. maks. 6kW på jord 130 116 102 88 74 60 

Erhverv og offentlige institutioner på tag 130 116 102 88 74 60 

Boligselskaber (nettoafregning af lejemålene) 
- på tag  
- på jord, maks. 6 kWp pr. husstand 
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Boligselskaber (nettoaafregning af 
fællesforbruget) på tag  

145 128 111 94 77 60 
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Solcellelaug på tag 145 128 111 94 77 60 

Boligselskaber (nettoaafregning af 
fællesforbrug) på jord 

90 84 78 72 66 60 

Solcellelaug på jord 90 84 78 72 66 60 

Andre anlæg 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 
 

1. En ubegrænset udbygning er muligt 

2. 20 MW-begrænsningen gælder kun udbetalingen af de forhøjede støttesatser. 

3. Efter opnåelse af 20 MW bliver alle anlæg afregnet med 60/40 

4. Ansøges den forhøjet støttesats ikke, afregnes ligeledes med 60/40 

5. Undtagen man anmoder om tilmelding af anlægget i gruppe 5 (installationstilsluttede anlæg 

uanset størrelse, hvor overskudsproduktionen er 0 eller ubetydelig if. retningslinjer for 

nettoafregning af egenproducenter) 

 

20 MW-puljer 
Der er to 20 MW-puljer: 

1. Begrænset udbygning af private og erhvervsanlæg med årligt 20 MW hen til 2020 

2. Begrænset udbygning af kommunale anlæg med i alt 20 MW hen til 2020 

 

Skattemæssige afskrivninger 
 Erhverv 

115% af købsprisen med op til 25% p.a. 

 Private 

100% af købsprisen med 4% p.a. 

 Derodover har begge mulighed for skattelempelser ved opgørelse af renterne af lån. 

 

BoligJobordning 
 Kun private 

Det er et fradrag for service- og vedligeholdelsesarbejde på din bolig til og med 2014, som 

hver skatteyder over 18 år i en husholdning kan indberette til SKAT. Skattelettelsen er op til 

15.000 kr. pr. år på al fradragsberettigt arbejde som du læse mere om her. Fra 2013 gælder 

den også for sommer- og feriehuse. Fradraget sker fra den skattemæssige indkomst og er 

ligesom kørselsfradrag et ligningsmæssigt fradrag. Da skatten i en gennemsnitskommune 

ligger på ca. 33,7%, sparer man ca. 5.000 kr. i gennemsnit. Dvs. at man kan have en der 

gører rent en gang om ugen for 300 kr. og 100 kr. deraf betales via fradraget. 

 

Besparelse af PSO (Public Service Obligations)  
(BEK 1068 af 16/11/2012) 

If. denne bekendtgørelse betyder nettoafregning, at en egenproducent helt eller delvis fritages for 

betaling af pristillæg til dækning af de offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet. 

Energinet.dk nettoafregner på grundlag af den målte produktionsmængde og den målte levering til og 

fra nettet. 

 

Betingelser: 

(§3) PV-anlæg over 50 kWp (nominel ydelse) 

 Anmodning til Energinet.dk 

 timebaseret afregning 

 nettilsluttet 

 100% eget af forbrugeren 

 egetforbrugstilsluttet 

 beliggende på forbrugsstedet 

Fritaget for betaling af Bidrag til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet  

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9764&vId=0&lang=DA
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(ca. 16,3 øre/kWh (2013)) 

 

(§4) PV-anlæg op til eller lig 50 kWp (nominel ydelse) 

 Anmodning til Energinet.dk 

 timebaseret afregning 

 nettilsluttet 

 100% eget af forbrugeren 

 egetforbrugstilsluttet 

 beliggende på forbrugsstedet 

Fritaget for betaling af Bidrag til dækning af de offentlige forpligtelser i det hele taget  

(ca. 17,4 øre/kWh (2013)) 

 

Energinet.dk (§6) afgør om nettoafregning efter skriftlig anmodning og opgører selve afregning (§§7-

10). 

PSO er et alm. pristillæg i el-prisen der skal betales af alle forbrugere. Dette skulle også ydes på 

selvproducerede ve-strøm. If. loven er egetforbrug generelt eller delvis fritaget for afgiften. 

Egenproducenten får en PSO-regning fra Energinet.dk på årsbasis. 

 

Standardgebyr for oprettelse og tilslutning af mindre ve-anlæg 
 Der findes ingen officielle dokumenter, der kan henvises til. Det er op til det enkelte netselskab 

at fastlægge betaling for tilslutning til, og brug  af det, kollektive elforsyningsnet.  

 Med hensyn til betaling for forstærkning af distributionsnettet er det Dansk Energis anbefaling 

ikke at opkræve betaling for netforstærkninger såfremt det eksisterende leveringsomfang ikke 

overskrides. 

 Generelt skelner netselskabet ikke om produktion bruges direkte i installationen, da der kan 

forekomme situationer, hvor der ikke vil være noget forbrug. I sådanne situationer må ejeren 

indgå en aftale med det lokale netselskab.   

 Opkrævning af nettariffer og rådighedsbetaling skal anmeldes til Energitilsynet. Dansk Energi 

har anmodet Energitilsynet om en generel tilslutningsgebyr på 1.200 kr. (drøftes). 

 Rådighedsafgift skal betales. Dette er en betaling for at nettet står til rådighed, hvis anlægget 

ikke producerer. Betaling af nettarif vil blive baseret på det forbrug der løber ind i 

installationen. Hvis al produktion vil blive brugt direkte i installationen i det øjeblik det 

produceres, vil betalingen blive 0. 

 Den sidste afgørelse om oprettelse af gebyr og afgifter samt højden på disse er udsat indtil 

EU-frigivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvarsfraskrivelse: Kvalificerede medarbejder har indhentet disse informationer med stort omhu. 

Trods alt kan EWS ikke tages ansvarlig for aktualitet, nøjagtighed og fuldstændighed af 

udtalelserne i dette informationsblad eller dokumentationen. 


